
PEMBELIAN HUNIAN REAL ESTAT DI VICTORIA 

HAK COOLING OFF 

Saat Anda membeli real estat, Kontrak Penjualan digunakan untuk mendokumentasikan 

secara resmi perjanjian antara pembeli ("pembeli") dan penjual ("vendor") terkait pembelian 

tersebut. 

Kontrak penjualan, merupakan dokumen yang sangat penting dalam setiap transaksi real 

estate. Setelah ditandatangani, dokumen ini bersifat mengikat secara hukum dan pihak-pihak 

dalam Kontrak tersebut akan terikat pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan di dalamnya. 

Pada umumnya, setelah Kontrak Penjualan ditandatangani, kontrak tidak dapat dibatalkan 

secara sepihak dan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian wajib melakukan kewajiban 

mereka masing-masing sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak Penjualan.  

Pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat memutuskan Kontrak Penjualan secara 

sepihak sebab mereka berisiko melanggar Kontrak. Ketika pihak yang mengadakan perjanjian 

melanggar Kontrak Penjualan, pihak lain dalam Kontrak boleh jadi berhak atas pemulihan hak 

atau tindakan perbaikan sesuai hukum yang berlaku.    

Kendati demikian, di Victoria, perlindungan yang sah diberikan kepada pembeli hunian real 

estat, dalam kondisi tertentu, untuk memutuskan Kontrak Penjualan yang telah ditandatangani 

dan mengikat secara hukum dengan konsekuensi keuangan yang ringan. 

Perlindungan yang sah ini disebut hak "cooling off". 

Perlu Anda perhatikan bahwa di Australia, hukum yang mengatur hak cooling off berbeda-

beda di setiap industri dan negara bagian serta wilayah yang berbeda. 

Artikel ini hanya akan berfokus pada ketentuan cooling off terkait tanah hunian yang 

diterapkan di Negara Bagian Victoria, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Penjualan 

Tanah Tahun 1962 (Vic). 

Pada dasarnya, Pasal 31 Undang-Undang Penjualan Tanah Tahun 1962 (Vic) menetapkan 

sebagai berikut: 

1. Jenis-Jenis Tanah 

Hak cooling off yang diberikan kepada pembeli real estat menurut Pasal 31 berlaku atas 

Kontrak Penjualan untuk pembelian tanah. 

Akan tetapi, hak tersebut tidak berlaku untuk semua jenis tanah. 

Pasal 31 secara khusus tidak memasukkan jenis-jenis tanah berikut: 

- tanah yang utamanya digunakan untuk tujuan industri atau komersial; dan 

- tanah yang memiliki luas lebih dari 20 hektar dan utamanya digunakan untuk pertanian, 

bersama dengan harta pribadi apa pun. 

hak cooling off mencakup tanah hunian. 



Bagaimanapun juga, berkaitan dengan tanah "industri", "komersial", atau "tanah pertanian 

yang luasnya melebihi 20 hektar", tidak ada perlindungan cooling off yang sah untuk 

pembeli menurut Pasal 31. 

Pihak-pihak dalam hal ini dapat menegosiasikan pencantuman ketentuan kontraktual 

yang memenuhi kewajaran dengan efek serupa dalam Kontrak Penjualan. Tentu saja, 

ketentuan semacam ini harus disetujui oleh semua pihak sebelum dokumen Kontrak 

ditandatangani dan harus dalam bentuk tulisan dan dipaparkan dengan benar dalam 

dokumen Kontrak.  

2. PERIODE COOLING OFF 

Pembeli dalam Kontrak Penjualan tanah hunian dapat, kapan pun sebelum berakhir masa 

3 hari kerja setelah pembeli menandatangani Kontrak Penjualan, memberikan 

pemberitahuan kepada vendor bahwa ia ingin memutuskan Kontrak Penjualan. 

Periode 3 hari tersebut dihitung sejak tanggal pembeli menandatangani Kontrak Penjualan 

(diketahui dari tanggal Kontrak Penjualan) dan tidak termasuk hari-hari yang bukan "hari 

kerja" (seperti Sabtu, Minggu dan hari libur nasional). 

Jadi, jika pembeli menandatangani Kontrak Penjualan pada hari Minggu, maka periode 

cooling off akan dihitung seperti berikut:  

 Minggu – hari ini adalah hari penandatanganan dan bukan hari kerja – tidak 

 dihitung 

 *Senin – Hari # 1 

 *Selasa – Hari # 2 

 *Rabu – Hari # 3 

* dengan asumsi bahwa tidak ada dari hari-hari di atas yang termasuk hari libur nasional 

Oleh karena itu, berdasarkan skenario di atas, tanggal terakhir bagi pembeli untuk 

menggunakan hak cooling off-nya jatuh pada hari Rabu. 

3. PEMBERITAHUAN HARUS DITANDATANGANI 

Pemberitahuan untuk memutuskan harus ditandatangani dan diberikan kepada vendor 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Penjualan Tanah (Vic). 

Pemberitahuan harus dalam bentuk tulisan. Meski begitu, komunikasi SMS ponsel dari 

pembeli kepada vendor untuk memutuskan kontrak boleh jadi tidak cukup. 

4. PENYERAHAN 

Pemberitahuan Pasal 31 harus diberikan kepada vendor atau perwakilannya. 

Pemberitahuan dapat diserahkan ke "alamat pelayanan" vendor sebagaimana tercantum 

dalam Kontrak Penjualan atau alamat perwakilannya. 



pemberitahuan harus diserahkan sebagaimana mestinya dalam 3 hari kerja setelah 

pembeli menandatangani Kontrak Penjualan. Ini adalah kerangka waktu yang ketat. 

5. PENGECUALIAN  

Akan tetapi, terdapat pengecualian yang berlaku untuk hak cooling off. 

Pembeli tanah hunian tidak memiliki hak cooling off dalam kondisi berikut: 

1. Penjualan dilakukan oleh lelang yang diiklankan secara terbuka. 

2. Tanah terjual— 

i. dalam 3 hari kerja sebelum hari lelang yang diiklankan secara terbuka untuk 

penjualan tanah tersebut diadakan;  

ii. pada hari lelang yang diiklankan secara terbuka untuk penjualan tanah tersebut 

diadakan; atau 

iii. dalam 3 hari kerja setelah hari lelang yang diiklankan secara terbuka untuk 

penjualan tanah tersebut diadakan;  

3. vendor dan pembeli sebelumnya pernah bersepakat dalam Kontrak penjualan atas 

tanah yang sama dengan ketentuan yang secara garis besar sama; 

4. pembeli adalah agen properti sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Agen 

Properti Tahun 1980 atau badan usaha. 

Terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhitungkan dalam menentukan 

penerapan pengecualian. Sebaiknya Anda meminta nasihat hukum terkait situasi Anda 

secara khusus. 

BIAYA COOLING OFF 

Saat Kontrak Penjualan tanah telah diputuskan sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang 

Penjualan Tanah (Vic), pembeli berhak atas pengembalian seluruh uang yang dibayarkan 

oleh pembeli dalam Kontrak tersebut, kecuali sejumlah $100 atau 0,2% dari harga pembelian 

(mana pun yang lebih besar). 

Jumlah biaya cooling off akan ditentukan berdasarkan harga pembelian dan vendor berhak 

atas biaya cooling off ini. 

PEMBERITAHUAN DALAM KONTRAK 

Kontrak penjualan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Penjualan Tanah (Vic) harus 

memuat pemberitahuan yang jelas menginformasikan pembeli bahwa ia dapat, sebelum habis 

masa 3 hari kerja setelah menandatangani Kontrak, memberikan pemberitahuan bahwa ia 

ingin memutuskan Kontrak Penjualan. 

Jika Kontrak Penjualan sesuai dengan pasal ini tidak memuat pemberitahuan seperti ini maka 

pembeli berhak membatalkan Kontrak Penjualan kapan pun sebelum ia berhak atas 

kepemilikan properti tersebut atau tanda terima "sewa dan laba". 



Segala ketentuan dalam Kontrak Penjualan atau dokumen lain yang menyebabkan hak yang 

diberikan oleh pasal ini kepada pembeli diabaikan, diubah atau dibatasi menjadi tidak berlaku 

dan tidak berpengaruh.  

RANGKUMAN 

Banyak pembeli hunian real estat belum sadar akan hak mereka untuk menggunakan hak 

cooling off.  

Periode cooling off merupakan sarana perlindungan yang penting bagi pembeli. 

Ini memberikan waktu kepada pembeli untuk mempertimbangkan keputusan mereka terkait 

pemerolehan salah satu investasi terbesar dalam hidup mereka, terutama jika keputusan 

tersebut dibuat di bawah tekanan atau tanpa seluruh informasi yang diperlukan bagi pembeli 

untuk mengambil keputusan yang matang. 

Walau persyaratan pemberitahuan dalam Pasal 31 terlihat sederhana, terdapat 

perkembangan hukum terbaru dalam menginterpretasikan pasal ini, yang menyoroti 

konsekuensi serius bagi pembeli yang tidak menggunakan hak cooling off mereka secara sah. 

Terdapat kerangka waktu dan persyaratan hukum yang ketat terkait pemberitahuan cooling 

off dan penyerahan pemberitahuan. 

Dalam menggunakan hak cooling off, segala kegagalan oleh pembeli untuk taat kepada 

persyaratan dalam undang-undang dapat mengakibatkan vendor menolak bahwa Kontrak 

Penjualan telah diputuskan secara sah oleh pembeli. 

Konsekuensinya pada pembeli tergolong serius, dengan kemungkinan vendor berhak atas 

berbagai tindakan perbaikan antara lain retensi sejumlah uang deposito, selain itu vendor 

berhak untuk mengklaim segala kerugian lebih lanjut yang diderita vendor dari pembeli. 

Tindakan bijaksana bagi pembeli yang ingin menggunakan hak cooling off adalah meminta 

nasihat hukum yang sesuai dengan keadaan pembeli. 

PERINGATAN 

Artikel ini disediakan hanya sebagai informasi umum. Tidak memiliki kekuatan hukum, dan 

tidak boleh dijadikan acuan sebagai nasihat hukum. Sebaiknya Anda meminta nasihat hukum 

atau nasihat ahli lainnya sebelum bertindak atau berpedoman pada informasi apa pun di atas 

dan Anda dapat menghubungi xx dari xx di T: XX atau melalui email: XX yang dapat 

membantu Anda dalam berbagai bahasa. 


